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A Nagyváradi VSK férfi  vízilab-
dacsapata megtörte a Steaua 
hegemóniáját, és négy év 
szünet után újra elhódította 
a Román Kupát. A bukaresti 
négyes döntő fi náléjában szét-
lövésekkel győzték le a „baká-
kat”, a Körös-parti klub pedig 
története negyedik kupaserle-
gét ünnepelhette.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

B eérett a munka Nagyvára-
don, a VSK férfi  vízilabda-
csapata négy év szünet után 

ismét magasba emelhette a Román 
Kupát. A bukaresti négyes döntő fi -
náléjában épp legfőbb riválisukat, 
a román bajnok Steauát győzték le 
hétvégén, aminek következtében 
2012, 2013 és 2016 után a negye-
dik alkalommal hódították el ezt a 
serleget. A találkozón mindössze 
a szerb válogatott kapus, Gojko 
Pijetlovic és a japán Yusuke Ina-
ba voltak a partiumiak keretének 
légiósai, a fordulatos mérkőzés 
pedig a rendes játékidő végén dön-
tetlennel zárult. A váradiak bün-
tetőkkel nyertek 12-11-re, és ezzel 
megtörték a Steaua hegemóniáját. 
Inaba egyébként három, Alex Po-
poviciu 2, Czenk Ferenc, Szabó 
Roland és Vlad Georgescu pedig 
egy-egy gólt szereztek a VSK-nak a 
8-8-cal zárult rendes játékidőben, 
hogy utána a büntetőket Popovi-
ciu, Szabó, Inaba és Georgescu 
értékesítsék pontosan. A bronz-
mérkőzést a Brassói Corona 7-2-re 

A VSK VÍZILABDÁZÓI NÉGY ÉV UTÁN ISMÉT MEGTÖRTÉK A STEAUA HEGEMÓNIÁJÁT

Váradra került a Román Kupa

Diadal. Négy év után ünnepeltek ismét kupasikert a váradiak

nyerte meg a Dinamóval szemben. 
A váradiak legközelebb február 22-
én az Eurokupa elődöntőjének első 
összecsapásán, 18 órától fogadják 
az Ortigiát. A második számú kon-
tinentális klubtornán egyébként a 
másik ágon az Eger a Brescia ven-
dége lesz a legjobb négy között. 
A visszavágókat március negyedi-
kén rendezik.

Férfi  vízilabdázást érintő hír, 
hogy Argentína visszalépett az 
olimpiai selejtezőtornától, a nem-
zetközi szövetség pedig Románia 
legjobbjait hívta meg a helyére. A 
januári budapesti Európa-bajnok-
ságon 11. helyen záró együttes a B 
csoportban, Horvátország, Hollan-
dia, Oroszország, Németország, va-
lamint az ázsiai kontinens második 

képviselője mellett szerepel majd. 
Hollandia, mint ismeretes, Romá-
nia mögött zárt a Magyarország 
által megnyert kontinensviada-
lon, de házigazdaként részt vehet 
a kvalifi kációs tornán. A március 
22–29-ei rotterdami esemény A cso-
portjában Grúzia, Kanada, Monten-
egró, Görögország, Brazília és egy 
ázsiai válogatott mártózik meg a 
medencében. A negyeddöntőbe a 
csoportok legjobb négy helyezettje 
jut tovább, miközben a tokiói nyá-
ri játékokra a selejtező dobogósai 
váltanak jegyet. A nyári olimpiára 
Magyarország és a házigazda Japán 
mellett Szerbia, Olaszország, Spa-
nyolország, az Egyesült Államok, 
Ausztrália és Dél-Afrika kvalifi kált 
a férfi mezőnyben.

 » KRÓNIKA

Jogerős a Giurgiui Astra ellen ki-
szabott, három pont levonásával 

járó büntetés a hazai élvonalbeli 
labdarúgó-bajnokságban, miután 
a Nemzetközi Sportdöntőbíróság 
(CAS) elutasította a klub fellebbezé-
sét. Az együttest, mint ismeretes, ta-
valy december végén szankcionálta a 
sportág hazai szervezetének illetékes 
testülete a felhalmozott adósságai 
miatt, így 13 győzelem és 4 döntetlen 
után 40 ponttal maradt az alapsza-

kasz összetettjében. Ezzel tovább-
ra is a felsőházi rájátszást jelentő 
helyeken tanyázik, de előnye még 
nem behozhatatlan. Ma 20 órakor a 
Hermannstadt vendége lesz, addig a 
Medgyessel azonos pontszáma van, 
és csak egy pont az előnye a Viitorul-
lal szemben.

A Medgyes különben a 25. for-
dulóban 3-2-re nyert szombaton a 
Clinceni vendégeként, miközben a 
konstancaiak a címvédő Kolozsvári 
CFR otthonából raboltak pontot gól 
nélküli döntetlennel. Egyébként a 

fellegváriakat is megbüntette de-
cemberben a hazai szövetség ille-
tékes bizottsága, de őket játékos-
átigazolási tilalommal sújtották a 
pénzügyi fair play megsértése mi-
att. A büntetés végrehajtását, mint 
ismeretes, az év elején sikerült 
felfüggesztetniük a CAS-nál, így a 
jogerős döntésig szerződtethettek 
és még szerződtethetnek futballis-
tákat. Erre nemcsak a Liga 1 miatt 
volt szükségük, hanem az Európa 
Liga miatt is, hiszen ott a Sevillával 
találkoznak csütörtökön a tizenha-
toddöntők első összecsapásán.

A Liga 1-ben a CFR 49 ponttal áll 
az élen, a Craiova három pontra kö-
zelítette meg a Iași otthonában ara-
tott 5-2-es sikerének köszönhetően. 
Lapzártánk után Sepsi OSK–Botoșa-
ni és Dinamo–FCSB mérkőzések 
voltak. A FCSB a kolozsváriakhoz 
és a Craiovához hasonlóan már be-
biztosította helyét a felsőházi ráját-
szásra, a maradék három helyért 
négy csapat, az Astra, a Viitorul, a 
Medgyes és a Botoșani maradt ver-
senyben. A Sepsi OSK, a Dinamo, a 
Hermannstadt, a Chindia, a Iași, a 
Clinceni és a Voluntari a playoutban 
folytatják az alapszakasz szombati 
utolsó fordulója után.

Jogerős az Astra pontlevonása a Liga 1-ben

 » A bukaresti 
négyes döntő 
fi náléjában épp 
legfőbb riváli-
sukat, a román 
bajnok Steauát 
győzték le hét-
végén, aminek 
következtében 
2012, 2013 és 
2016 után a ne-
gyedik alkalom-
mal hódították el 
a serleget.

 » Ma 20 órakor 
a Hermannstadt 
vendége lesz, ad-
dig a Medgyes-
sel azonos 
pontszáma van, 
és csak egy pont 
az előnye a Viito-
rullal szemben.

 » RÖVIDEN

Ezüstérmet szerzett 
Romániának Albert Saritov
Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett 
szombaton Romániának Albert 
Saritov, aki az orosz Abdulrasid 
Szadulajev elleni döntőben kapott 
csak ki a szabadfogású birkózók 97 
kg-os súlycsoportjában. A kék-sár-
ga-piros küldöttség számára ez lett 
a kontinensviadal harmadik érme, 
miután Alin Alexuc Ciurariu arany-
érmet nyert kötöttfogásban a 130 
kg-osak mezőnyében, miközben 
Cătălina Axente 72 kg-os súlycso-
portban lett harmadik.
 
Döntetlennel jutott tovább 
a Bukaresti CSM
Csak 24-24 arányú döntetlent ért el 
szombaton hazai pályán a Buka-
resti CSM férfi  kézilabdacsapata 
a Challenge Kupában az Alingsas 
ellen, de mivel korábban 29-28-ra 
nyert idegenben, 53-52 arányú ösz-
szesítettel továbbjutott a harmadik 
számú kontinentális klubtorna 
negyeddöntőjébe. A sorozat másik 
romániai résztvevője, a Torda, 
lapzártánk után játszott a Bern 
gárdájával hazai környezetben. 
A CSM és a Torda különben a hazai 
élvonalbeli labdarúgó-bajnokság-
ban megnyerték összecsapásaikat 
a 18. fordulóban, de miközben 
utóbbi 35 ponttal második az ösz-
szetettben, a fővárosiak 32 ponttal 
csak a hatodik helyen állnak. Igaz 
azonban, hogy kevesebb mérkőzést 
játszottak le eddig, mint például 
a listavezető Dinamo, amelyik a 
tegnapi, Resicabánya elleni 33-23 
arányú sikere révén már 46 pontnál 
tart a Bölények Ligájában. A cím-
védő, mint ismeretes, a Bajnokok 
Ligájában a Sporting vendég lesz 
hétvégén, majd egy héttel később 
hazai pályán vívhatja ki a tovább-
jutást a legjobb tizenhat közé. A 
magyarországi csapatok közül a 
Szeged és a Veszprém is a kiemelt 
A, illetve B csoportokban szerepel-
nek, és mindketten az élmezőny-
ben, továbbjutó helyen állnak.
 
Rangadót nyert a Ferencváros 
A címvédő és listavezető Ferenc-
város 1-0-ra legyőzte hazai pályán 
a Fehérvár együttesét a magyar 
élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 
hétvégi 21. fordulójában, ezért két 
összecsapással kevesebbet játszva is 
hat pont az előnye a második helyen 
maradt fehérváriakkal szemben. A 
harmadik helyen a Mezőkövesd is 
növelte az előnyét, mivel 3-1-re nyert 
a Debrecen vendégeként. A negye-
dik helyen most a Puskás Akadémia 
áll, amelyik 3-1-re legyőzte otthon a 
Kisvárdát. Az Újpest 2-1-re kikapott 
az összetettben kieső helyen álló 
Zalaegerszeg vendégeként, a sereg-
hajtó Kaposvár ugyanakkor 1-0-ra 
maradt alul a Honvéddal szemben. 
A Diósgyőr–Paks találkozó 2-0-ra 
végződött.
 
Brit ralisiker Svédországban
A brit Elfyn Evans (Toyota) nyerte 
meg vasárnap a rali-világbajnok-
ság (WRC) szezonbeli második 
versenyét, amelyet Svédországban 
rendeztek. A második helyen a 
címvédő észt Ott Tänak végzett, 
míg a dobogó harmadik fokára a 
fi nn Kalle Rovanpera állhatott fel. 
A 13 állomásos WRC március 12. és 
15. között Mexikóban folytatódik.

Kizárták a Manchester Cityt a Bajnok Ligájából

A soron következő két szezonban nem indulhat a Bajnokok Ligájában a Manchester City labdarú-
gócsapata – döntött az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) illetékes testülete, amely a kizárás 
mellett 30 millió eurós bírságot is kiszabott az angol sztárcsapatra a pénzügyi fair play meg-
sértéséért. Az ítélet megfellebbezhető, mint ahogyan még az idei szezont is folytathatja a Pep 
Guardiola által edzett együttes. A City a BL nyolcaddöntőjében a Real Madrid vendége lesz feb-
ruár 26-án, hogy utána márciusban hazai környezetben játssza le a visszavágót. A legrangosabb 
európai klubtorna kedden Borussia Dortmund–Paris Saint-Germain és Atlético Madrid–Liverpool 
mérkőzésekkel tér vissza a téli szünetről. Szerdán Tottenham–Leipzig és Atalanta–Valencia 
összecsapások lesznek, hogy aztán a jövő heti Real–City slágermeccs mellett a Nápoly–Barcelo-
na, Chelsea–Bayern München és Lyon–Juventus találkozókat is lejátsszák a nyolcaddöntők első 
„felvonásában”. A City ellen amúgy azt követően kezdett el vizsgálódni az UEFA, hogy tavaly a 
Football Leaks kiszivárogtatott olyan adatokat, amely alapján az arab tulajdonban lévő együttest 
szabálytalanul fi nanszírozták, és megtévesztették az európai szövetséget.
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